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Voorstel college betreffende advies
aanwijzing lokale publieke media-instelling

Met TV Valkenburg is afgesproken eens
per half jaar te kijken naar de
tevredenheid over de programmering en
de hoofdstukindeling op de nieuwssite.

Halfjaarlijks vinden
evaluatiegesprekken plaats met
collegeleden en het bestuur van TV
Valkenburg. De onderlinge
samenwerking en daaruit
voortvloeiende berichtgeving door Tv
Valkenburg worden tijdens deze
bijeenkomsten besproken.

Voorstel college betreffende financiering
plan van aanpak project Brandveilig
Valkenburg

De commissie ABA zal met enige
regelmaat een update ontvangen over
de voortgang. De brandweer wordt
uitgenodigd om in de commissie ABA te
discussiëren over hun mogelijkheden.

Op 28 november jl. heeft er een
locatiebezoek plaatsgevonden aan de
brandweerkazerne. Op 21 februari jl.
was de raad uitgenodigd voor een
regionale raadsconferentie van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg –
Brandweerzorg.

Op het moment dat wordt geconstateerd
dat er maatregelen genomen moeten
worden, krijgen de pandeigenaren een
redelijke termijn om de maatregelen te
treffen. De gemeente zal aansluitend
controleren of de maatregelen getroffen
zijn. Is dat niet het geval, dan wordt er
tot sluiting overgegaan.
Het vervolgtraject wordt toegezegd. De
commissie ABA wordt hiervan op de
hoogte gehouden
02.07.18

18.06.18
Rondvraag fractie CDA inzake EVIraadspanel in het kader van de drie
decentralisaties.

Woensdag komen de nieuwe
portefeuillehouders bij elkaar. Dan
worden de processen naar de raad (hoe
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Is meegenomen in overleg

wordt de raad erbij betrokken) bekeken.
Wel blijkt dat er niet vanuit alle
gemeenteraden evenveel behoefte is
aan dit soort panels. De burgemeester
gaat ervan uit dat de raad wordt
uitgenodigd voor een bijeenkomst. Hij
weet dit niet zeker, maar hij zal als
gevoel doorgeven dat men daar vanuit
de Valkenburgse raad aan hecht.
Voorstel college betreffende
politiebeleidsplan 2019

Raadsinformatiebulletin (23) Openstelling
elektronische weg voor bezwaarschriften
10.12.18

Het feit dat de wijkagenten 1 en hooguit
2 diensten per week kunnen worden
ingeroosterd, wijkt sterk af van het
model van een wijkagent zoals de
minister voorschrijft. De burgemeester
zegt toe dat dit kan worden toegevoegd
in de reactie richting de minister.
De vraag over regionaal optrekken
rondom de Wet boete- en maatregelen
wordt schriftelijk beantwoord of
toegelicht in de commissie
Volgens de burgemeester blijft de wijze
van publiceren ongewijzigd, maar als
dat niet zo is hoort men dat nog.

Beantwoording heeft plaatsgevonden in
de cie ABA van 26 november jl

Op korte termijn moet samen met de
raad nagedacht worden over het vervolg
van Agenda Valkenburg, mede omdat
men voor de Provinciale Statenverkiezingen staat. Door het nieuwe
provinciebestuur wordt een programma
gemaakt en dan zou het goed zijn als
Valkenburg een van de meest bevriende
partijen is. In het verleden heeft de
provincie immers veel mogelijk gemaakt
en men moet proberen dit naar de
toekomst toe ook te borgen. Het lijkt de

Staat op raadplanner voor eerste
kwartaal 2019 ter uitvoering

Beantwoording heeft plaatsgevonden in
de cie ABA van 26 november jl.

26.11.18
Stand van zaken Agenda Valkenburg
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burgemeester verstandig om in het 1e
kwartaal van 2019 de nieuwe doelen en
strategische projecten op papier te
zetten en de provincie uit te nodigen om
samen tot zaken te komen.
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